Fredag den 11. august kl. 17.30

Tirsdag den 15. august kl. 19

Grillfest/hygge med foredrag/kursus i fermentering

Havevandring i Vorbasse

Sted : Bækkevej 34, Vorbasse

Først besøger vi haven hos :

Vi får denne aften besøg af Maria Bastholm, som til daglig driver
” Marias køkken & kursusværksted ”. www.maria-bastholm.dk
Hun har bl.a. arbejdet hos aarstiderne.
Aftenen starter med at Maria forklarer os om fermentering. Herefter
er det vores tur til at forsøge os ud i kunsten ”at fermentere”.
Maria´s kursus afsluttes kl. ca. 19. Der vil naturligvis både være
smagsprøver + opskrifter + de fyldte glas med det vi selv har fermenteret. Herefter fortsætter aftenen med grill og hygge.

Ingrid & Kurt Christensen, Østergade 37
De har en velholdt have med mange forskellige
planter. De har en del orkideer bl.a. Den Sorte
Enke.

Medbringes til kurset : forklæde, køkkenkniv, skrællekniv, skærebræt
og 2 x 1 L glas med patentlåg (skruelåg kan også bruges). Glassene skal
være rengjorte og skoldede hjemmefra.
Medbring selv dit kød til grillen + bestik + drikkevarer og evt. brød. Så
serverer vi salat + bagekartoffel.

Dernæst besøges :
Edith Egsgaard, Nørrebygade 16
En dejlig have tegnet af Kisser Nørlyck for ca. 10 år
siden.
Dejlig stråtækt idyl med Hortensiaer, drivhus og
georginer.
Foruden et dejligt område med stråtækt pavillon.

Vi slutter og drikker medbragt kaffe hos :

NB !! Hvis ægtefælden ikke ønsker at deltage i kurset om fermentering,
er man imens meget velkommen til at nyde Ib & Bente’s dejlige have
– måske med et glas et eller andet i hånden.
Tilmelding til Margit senest den 25. juli på mail :
parkvej8@hotmail.com
eller tlf. 75 33 37 30
Pris : kr. 50/100

Jane Søe & Ib Hansen, Østervænget 28
De har en alsidig parcelhus have med en del vinterhårdføre
Fuchsiaer langs deres indkørsel. Her er både drivhus og mange
hyggekroge.
Mens vi hygger os med vores
medbragte kaffe, vil der være
amerikansk lotteri med fine
præmier.
Pris for alle 3 haver :
kr. 25/40

